ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA N° 1.537/2013.

DISPÕE

SOBRE

A

ALTERAÇÃO

DA

LEI

MUNICIPAL N°' U95/2012, QUE DISPÕE SOBRE
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SEBASTIÃO TORRES MADEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO

DO MARANHÃO, FAÇO SABER ATODOS OS SEUS HABITANTES QUE ACÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LÉI:
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Art. Io - 0 Conselho Municipal de Saúde - CMS tem como
objetivo gera! velar pela execução das políticas de saúde ao encargo do
Município de Imperatriz, exercendo o controle social sobre atos e ações
da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz.
CAPITULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 2o - Compete ao Conselho Municipal de Saúde - CMS:
I - definir, em conjunto com a gestão Municipal, diretrizes de

políticas de saúde, propondo estratégias de ações que visem melhor
aplicação de recursos da Saúde;

II - deliberar, analisar, apreciar e fiscalizar o funcionamento do
Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município de Imperatriz,
exercendo, inclusive vigilância da aplicação dos recursos da Saúde;

III - propor critérios para a programação de execução
financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando
a movimentação e os destinos do recurso da Saúde;
r\
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IV - deliberar sobre a criação de comissões técnicas provisórias

necessárias ao efetivo desempenho do Conselho Municipal de Saúde CMS, mediante a aprovação de 2/3 dos seus membros;

V - manifestar sobre relatórios de gestão é/ou sobre quaisquer
documentos de interesse de saúde pública, inclusive sobre contratos e

convênios eventualmente celebrados pela Secretaria Municipal de
Saúde;

VI - fiscalizar os serviços dè saúde prestados a população,
inclusive pelo setor privado;

VII - recomendar o descredenciamento de prestadores de
serviços e rescisão de contrato de fornecedor de bens ou materiais

quando constatada irregularidade que atente contra a saúde pública e
os princípios fundantes da Administração Pública;
VIII - assegurar, quadrimestralmente, reunião de prestação de
contas do gestor municipal;

IX - realizar, a cada dois anos, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Saúde, a Conferência. Municipal de Saúde;
X - instituir Regimento Interno..
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Parágrafo único. O Regimento Interno, que se limitará a
questões consideradas omissas, não poderá confrontar, em qualquer
caso, a presente lei.

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 3o - O Conselho Municipal de Saúde - CMS será composto
por vinte membros titulares e vinte suplentes, assegurada a paridade,
nos seguintes termos:

I - 25% (vinte e cinco por cento) de Gestor Municipal e
Prestador de Saúde (5 titulares e 5 suplentes);

II - 25%

(vinte e cinco por cento)

trabalhadores em saúde (5 titulares e 5 suplentes);
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III - 50% (cinqüenta por cento) de entidades de usuários do

SUS (10 titulares e-10 suplentes).

Parágrafo primeiro - Aindicação de representantes do gestor
será exclusiva do Executivo Municipal, garantido, em qualquer caso, o

assento do representante indicado pelo Secretário Municipal de Saúde.

Parágrafo segundo - Os representantes do Executivo ao
serem desligados do serviço público municipal serão imediatamente
substituídos.
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CAPITULO IV

-

DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 4° - O Conselho Municipal de Saúde - CMS tem a seguinte
estrutura:

v

.<

a) Plenário;
b) Mesa Diretora;

c) Comissões Permanentes;
d) Secretaria.

Parágrafo primeiro - O Plenário, constituído pelos
conselheiros legalmente eleitos, é o fórum maior do Conselho Municipal
de Saúde - CMS.

Parágrafo segundo - AMesa Diretora é o órgão de direção do
Conselho municipal e será composta de um Presidente, um VicePresidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, os quais serão
escolhidos dentre os conselheiros eleitos, devendo cada cargo ser
ocupado por um representante de cada segmento.

Parágrafo terceiro - As atribuições dos membros da Mesa
Diretora do Conselho serão definidas em Regimento Próprio, aprovado
por 2/3 (dois terços) dos membros da Plenária.
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CAPITULO V

DO FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I
DOS ATOS INTERNOS

plenário do" ConSZ;NOrmatÍVO aPr0Vad° P6'a MeSa Diretora U»

preste JoSnseSu^Trs^c"lf*' «"""i ^
III - pelo Regimento interno.

^ •

Parágrafo primeiro - Ato Normativo, em conformidade com

?/í
MníffJá9^f°
" ° reunidos
regimentoeminterno
2/3 (dois
terço) dos terceíro
conselheiros
plenária.será aprovado por
n«

,uAlt' 6° " As decisões que versarem sobre a atividade do

?eteS%ZTTjL9?0 -de-COntr?le a*181' serã° to-adLs e^pre

Saúde CMS

' °r9a° máxim° d° Conselho Munia'Pal *

Parágrafo primeiro - As Sessões Plenárias serão realizadas

convn^Tr'6,
-,VeZ por
mês e< extraordinariamente
K ou
convocadas pelo Uma
presidente
do Conselho
Municipal de Saúde - CMS
por requerimento aprovado por 2/3 (dois terços) de seus membros.

Parágrafo segundo - Serão públicas as Sessões Plenárias.
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Art. 7o - Para a instalação das Plenárias será necessário a
presença de 50% {cinqüenta por cento) mais um- dós mérriòfò^do
Conselho.

Parágrafo primeiro - Para que haja deliberação será
necessária a presença da maioria absoluta, dos membros e dos votos
dos conselheiros presentes na aludida Plenária.

Parágrafo segundo - Cada membro do Conselho Municipal de

Saúde - CMS terá direito a um único voto na Sessão Plenária, que será
exercido pelo titular ou pelo suplente, na ausência do titular.

Parágrafo terceiro - As deliberações do Conselho Municipal
de Saúde - CMS serão assentadas em ata e comunicadas a quemede
direito pelo seu presidente.

SEÇÃO II
DO CUSTEIO E DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 8o - As despesas necessárias para o bom funcionamento e
a atuação do Conselho Municipal de Saúde - CMS deverão ser
custeadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro - O espaço físico, existente nas
dependências da sede da Secretaria Municipal de Saúde, fica,
permanentemente, reservado para abrigar as instalações do Conselho
Municipal de Saúde - CMS.

Parágrafo segundo - Fica também garantido o pagamento de
diária e de despesas de viagem para os membros do Conselho
Municipal de Saúde - CMS quando deslocados da sede do Munic'pio de
Imperatriz para atender demanda do CMS.

Parágrafo terceiro - Em havendo necessidade urgente de
recursos materiais, de interesse do Conselho Municipal de Saúde, a
Secretaria Municipal de Saúde, se obriga a providenciar o atendimento
da demanda com a devida agilidade, respeitando, em todo caso, as Leis
de Licitação, Responsabilidade Fiscal e Orçamentária.
iii
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SEÇÃO III

DO QUADROjD£ SERVIDORES

Municipal
ll^^m^m^ZT°
de
SU9S
fu^ões
°Conselho
em comissão, noé^^^^g^ W*o de servidores

Municipal de Saúde:

P defeito Municipal, a pedido do Secretário

I- 01 (um) Assessor JurídfccPem Saúde;
II - 01 (um) Assessor Contábil;
IV - 01 (um) Secretário Executivo.

declinad^^

dos cargos acima

~CÃRGO
Assessor Jurídico em
Saúde
—

-^^riõ~~~TrêpS^n^^-]
R$ 800,00

•. " .'J

R$ 1.5007ÕÕ

Assessor Contábil
•

R$700,00
——-_t____*JT
'WfVU

R$ i.ooo,oò
R$ 800,00

SEÇÃO IV

DAS COMISSÕES PERMANENTES

seguintes ^ómfssWs: *** ^^ em caráter Permanente, as
I-Comissão de Acompanhamento de Contratos eConvênios;
Pública,
lLÍla^%ÓeniSlTSPT?
'*
Funcion^ento
da
Rede
Município de ImperatrizF,,antroP'ca de Saúde no âmbito do
III - Comissão de Averiguação de Licitação eContratos;
IV - Comissão de Orçamento eFiscalização;
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Comissão de Imprensa e Divulgação.

cada um dos segmentos integrantes do Conselho ^nSpaTdSde

relator eSjS^^ COmÍSSã° terf Um presidente eCAPÍTULO VI

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEÇÃO I
DA COORDENAÇÃO

w,^ . A?' " " A Confer^nci3 .MunicipaJ de Saúde, que âcófitêcerá

Íarm^rorseCn°d°orfenada P°r "*'*- ^ ^
Saúde;

I - 01 (um) do segmento de gestor e prestador de Saúde;
II - 01 (um) do segmento de trabalhadores em entidade de
III - 02 (dois) do segmento de usuário do SUS.

Parágrafo único - A Mesa Diretora será presidida Delo

Secretário Municipal de Saúde ou, em qualquer caso Selo

representante do gestor Municipal, auxiliado poepSsentLítes
representantes

indicados pelos demais segmentos do Conselho
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SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DA MESA DIRETORA
Art. 12 - São atribuições da Mesa Diretora:

I- discutir edeliberar acerca da programação da Conferência;

subsidiado \dfnlJ de'Íberar aCerCa de temas correlatos, que
^
^
-ntra. definho' pia
III - organizar a formação de grupos de trabalho;

atividade^c^

Delegado^;" °rganí2ar * ^ de frec>uência de convidados e de

Municipal ^.credenci^ento de Delegados aptos àConferência
Saúde;

VII - formalizar convite oficial para a Conferência Municipal de
VIII - organizar oprocesso de eleição dos novos Conselheiros;

™ k *V Prodamar' ao final do processo, a eleição dos novos
membros do Conselho Municipal de Saúde - CMS;
X - redigir a ata da conferência.

n„ «*. Pará?rafo Príl"eiro - Eventuais divergências serão dirimidas

ou pela maioria s.mples dos membros da Mesa Diretora ou, em Ca
instância, pela a assembléia geral de Delegados.

Parágrafo segundo - As questões de ordem, formuladas com

clareza e com^a indicação precisa do que se pretenda elucidar e/ou

esclarecer, serão dirimidas pelo presidente da Mesa Diretora
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tempo
pan^ci?T^S&SSS^
rqüa,quer
cas°'
*»'
presidente da Mesa D^BKB^^^
SEÇÃO II

DA HABILITAÇÃO DE ENTIDADES INTERESSADAS

condição^
Í3rl(;wdo?ro^T^"n,C,Pa'
de
Saúde,
na
direito a voto, a entidade quno orazoí nt J*conselhei^ com

contados para
a partir
da publicação
inscrever
o evento.

d^edrtal publico
oúbl?'^
dÍ3S COrridos<
de convocação,
se

Saúde, em^o" l^fâ^T^tT* Secretaria Municipal de

servidor especialmente désfonadn "L™*?*? do ór9a"°< eP°r meio de

evoto,
T^wteTt^T!r6n?StaS'
av°*
Delegados,
na seguinte proiS.* ° ™x,mo deC°m6°direit°
(sessenta)

'^^LSSÍ&ÜSS^^ *»«•"•"* de entidade
municipal e^prest^íd^saúder^ De'e9ad°S d° Segment° *»
usuários"!, ius° (V'nte) a 3° (trinta) Dele9ados «° segmento de

respectiv^/ÍTmVor^
^tftjTrrt
d0S
participar da Confertmía Mun cipai de SalL *"^ para

quantitativos máximos acima definidos

*' "m'tado aos

com
um?nro
9ofmardredxlt"êncfaerm:dqUe;er
\
ÍnSCriÇã°
aentidade
CNPJ, estatuto sodale ata dTeliçãó.
te "JUOtada de cartã° do
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descritos^SVSX^S°
oPreenChid°s °s ™itos —ciais
e"°r' ° ferimento de inscrição será

indeferido.

* <t \. i \^i

no caput deste artigo! o<SS°J,m'te '" Vagas est^elec«i,o

ctó Própria Secretaria MunStfeS reqUerimento r^M?
Parágrafo cinco - Os ipniHm=^«

impugnação aqualquer inscrição no prazo de L E** apreSent»r

terá Igual tempo para apresentar defesa

3S' ° imPu9na°°

SEÇÃO III

DA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO

Saúde
-cJso^erá^ocaSol6^0/
d0
C°nSelh°
MuW°*
obedecendo áPro^ZSZ^?™^ * SaÚda<

Municipalize 2fS °*w£>Sfa
^Sa°cão°ddentre
T*"
d° 4">«»
os Delegfí|ps dos

respectivos segmentos.

erário SSEÍSrtíi' Dfr:reSSad0S' P°r Cada «•"+• no

«nd.datos,afImdePaiSr,DS:^0^^°
aÇa° dos
dOS
pretensos conselheiros.
reah2acao do processo 3re'
de escolha

conselhe^uTôbtivírTmTos;/6"0 Conside^°s eleitos os
*»♦. («^rrwx^^
°* —
anos, pJSS^SJ •°mandat° d0S «—**- será de dois
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pelo Prefe^úmcipar^Le^atrtzl6'"6'™5 e'eÍt°S Serâo n°<™*>*
arealização da respectiva SnSa ' maXÍ™ "* d6Z dÍaS aPós

'fim legislação próp™'

' "reCeblmento °* diária no valor defWdg

poderá
-^Ib^r^melSlSXr^
*
SaÚde
"CMS
autoridade responsável por sua i^l~ ?° da entidade ou da
falte,
sern
justÃcaCa^
™;„S^,0nU
»'
n
d8'
C9S0
°«4,Mre
reuniões alternadas durante um ano
*COnSecutlvas °u cinco
Parágrafo primeiro - Na hinnreca h« -,*

de faita, será garantido ao LSSílÜ
lfnS T raZâ°
aireito a ampla defesa e ao

contraditório.

oe conseK^a^^rar^
T"4*»em
! tomada, exclusivamente,

reunião de conselheiros tm,ZZ

esse fim. C°nSe,ne,rOS t,tulares' extraordinariamente convocada para

pelo suplente9™'0 terCeír° "AVa9a Será' ^taticamente, suprida
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CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

conta deXiVoSS^p^r^ *P~"* »4"* *
p*w&£^A£&y asus*de sua

SEBASTIÃO TORRES WADEIRA
PREFEITO DE IMPERATRIZ
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